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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o sdělení Komise: Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů (2009–2015): 
posílená spolupráce mezi členskými státy
(2009/2104(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na článek 184 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

– s ohledem na návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o jakostních
a bezpečnostních normách pro lidské orgány určené k transplantaci (KOM(2008)0818),

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů 
(2009–2015): posílená spolupráce mezi členskými státy“ (KOM(2009)0819),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES o stanovení jakostních
a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, 
skladování a distribuci lidských tkání a buněk1,

– s ohledem na obecné zásady Světové zdravotnické organizace pro transplantace lidských 
orgánů,

– s ohledem na Úmluvu Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně a na její dodatkový 
protokol o transplantaci orgánů a tkání lidského původu,

– s ohledem na konferenci o bezpečnosti a kvalitě dárcovství orgánů a transplantací
v Evropské unii, který se konala v Benátkách ve dnech 17.–18. září 2003,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin
a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A7-0000/2009),

A. vzhledem k tomu, že v současnosti je v EU 56 000 pacientů, kteří čekají na vhodného 
dárce orgánu, a podle odhadů zemře denně při čekání na transplantaci celého orgánu 
12 lidí,

B. vzhledem k tomu, že mezi členskými státy existují značné rozdíly, pokud jde o počet 
orgánů od mrtvých dárců, který se pohybuje mezi 34,2 dárců na milion obyvatel 
ve Španělsku a 1,1 dárců na milion obyvatel v Bulharsku, přičemž nedostatek orgánů je 
jedním z hlavních faktorů ovlivňujících transplantační programy,

C. vzhledem k tomu, že se v případě dárcovství a transplantací jedná o citlivou
a komplikovanou problematiku s významnými etickými otázkami, která k dalšímu rozvoji 
potřebuje účast celé společnosti a zapojení všech příslušných zainteresovaných stran,

                                               
1 Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 48.
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D. vzhledem k tomu, že transplantace orgánů představují možnost záchrany životů, nabízejí 
vyšší kvalitu života a mají v případě transplantací ledvin ve srovnání s jinými způsoby 
náhrady jejich funkce lepší poměr mezi náklady a přínosy; kromě toho pacientům 
ve zvýšené míře umožňují zapojit se do společenského a pracovního života,

E. vzhledem k tomu že výměna orgánů mezi členskými státy se už stala zcela běžnou, i když
v počtu orgánů, které si státy mezi sebou vyměňují, existují značné rozdíly; vzhledem
k tomu, že mezinárodní organizace zaměřené na výměnu orgánů, jako je Eurotransplant
a Scandiatransplant, usnadnily výměnu orgánů mezi členskými státy,

F. vzhledem k tomu, že podstatného zvýšení počtu darovaných orgánů od mrtvých dárců 
dosáhlo pouze Španělsko a několik dalších členských států, přičemž bylo dokázáno, 
že toto zvýšení se pojí se zavedením určitých organizačních postupů, které umožňují 
nalézt potenciální dárce v rámci systému a co nejvíce zvýšit počet zemřelých, kteří 
se stávají skutečnými dárci orgánů,

G. vzhledem k tomu, že směrnice 2004/23/ES poskytne problematice dárcovství orgánů
a transplantací v Evropské unii jasný právní rámec s tím, že v každém členském státě bude 
vytvořen či ustaven příslušný orgán, který by měl v rámci EU zajistit dodržování norem 
na kvalitu a bezpečnost,

H. vzhledem k tomu, že nejlepším způsobem jak bojovat proti nelegálnímu obchodování
s orgány a osobami za účelem získávání orgánů je v ideálním případě zvýšení počtu 
dostupných orgánů,

I. vzhledem k tomu, že se procento případů, kdy je dárcovství orgánů odmítáno, v rámci 
Evropy značně liší, přičemž tyto rozdíly lze vysvětlit na základě míry proškolení
a kvalifikace zdravotnických pracovníků, pokud jde o komunikační schopnosti a péči
o rodiny pacientů, na základě různého legislativního přístupu k poskytování souhlasu
s dárcovstvím orgánů a jeho praktického uplatňování a také na základě různých dalších 
kulturních, hospodářských a sociálních faktorů, které ovlivňují názory společnosti 
na výhody spojené s dárcovstvím orgánů a transplantacemi,

J. vzhledem k tomu, že dárcovství od živých dárců se mezi jednotlivými členskými státy 
také významně liší, přičemž se zdá, že ne všechny členské státy si uvědomují vlastní 
potenciál získávání orgánů od živých dárců,

K. vzhledem k tomu, že lékařský zákrok lze provádět pouze v případě svobodného 
informovaného souhlasu příslušné osoby; vzhledem k tomu, že tato osoba by měla být
o účelu a povaze zákroku a také o případných důsledcích a rizicích vhodným způsobem 
informována už před zákrokem, a vzhledem k tomu, že příslušná osoba může svůj souhlas 
kdykoli svobodně zrušit,

L. vzhledem k tomu, že členské státy musejí zajistit, aby nedocházelo k odběru orgánů 
určených k transplantaci od zemřelé osoby, pokud tato osoba nebyla v souladu se zákony 
té které země prohlášena za mrtvou,

M. vzhledem k tomu, že dárcovství od živých dárců by mělo pouze doplňovat možnost 
získávání orgánů od mrtvých osob,
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N. vzhledem k tomu, že používání orgánů k léčbě s sebou nese riziko přenosu infekčních 
chorob a dalších nemocí,

O. vzhledem k tomu, že při zvyšování počtu darovaných orgánů hraje velmi důležitou úlohu 
informovanost občanů a veřejné mínění,

1. vítá návrh na vypracování evropského akčního plánu pro dárcovství orgánů
a transplantace na období 2009–2015, jenž by nastínil možnosti spolupráce mezi 
členskými státy, a to prostřednictvím řady prioritních akcí, které by se zakládaly 
na stanovení a vypracování společných cílů a na vyhodnocení činnosti v oblasti dárcovství 
orgánů a transplantací na základě dohodnutých ukazatelů, které by mohly pomoci nalézt 
metody srovnání a stanovení nejlepších postupů;

2. s netrpělivostí očekává návrh směrnice Komise, v němž by měly být stanoveny 
kvalitativní a bezpečnostní požadavky na darování, odběr, vyšetřování, konzervaci, 
přepravu a distribuci orgánů v rámci EU; zdůrazňuje však, že chystaný legislativní rámec 
by neměl pro členské státy vytvářet nadměrnou administrativní zátěž; upozorňuje, že nový 
právní dokument by měl doplňovat a podporovat úsilí členských států o dosažení aktivní
a účinné metody koordinace, aniž by bránil zavedení nebo zachování přísnějších opatření;

3. vyjadřuje své obavy z toho, že vzhledem k nedostatku dostupných lidských orgánů 
určených k transplantaci není možné splnit potřeby pacientů; uznává, že velkou překážkou 
bránící plnému rozvoji transplantačních služeb a hlavním problémem, který musejí 
členské státy EU s ohledem na transplantaci orgánů řešit, je výrazný nedostatek dárců 
orgánů;

4. domnívá se, že aby nedocházelo k plýtvání s orgány vhodnými k léčbě, je důležité 
odstranit právní překážky jejich využívání a zajistit důvěru společnosti v systém 
dárcovství a transplantací;

5. upozorňuje na význam organizačních hledisek při získávání orgánů a zdůrazňuje, 
že výměna informací a osvědčených postupů mezi členskými státy pomůže zemím
s nedostatkem vhodných orgánů určených k transplantaci zvýšit počet dárců, jak je vidět 
například při realizaci některých prvků španělského modelu v různých zemích v rámci EU
i mimo ni, kterým se podařilo zvýšit počet dárců orgánů; 

6. zdůrazňuje, že změny v organizaci dárcovství a získávání orgánů mohou vést
k podstatnému zvýšení a udržení počtu dárců;

7. vzhledem k tomu, že si dárci a příjemci orgánů musejí odpovídat, poukazuje na význam 
přeshraniční výměny orgánů, jelikož ke splnění potřeb všech pacientů na pořadníku je 
nutné mít velké množství dárců; domnívá se, že pokud by k výměně orgánů mezi 
členskými státy nedocházelo, potenciální příjemci, kteří potřebují vzácný typ shody 
orgánu, by měli velmi malou naději jej získat, zatímco určití dárci by nebyli bráni
v úvahu, protože by na pořadníku nebyli vhodní příjemci;

8. poukazuje na to, že zavedení společných závazných norem na kvalitu a bezpečnost bude 
jedinými mechanizmem, který bude schopen zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví
v celé EU; 
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9. zdůrazňuje, že v procesu získávání orgánů od mrtvých dárců se za jeden z klíčových 
kroků považuje vyhledávání potenciálních dárců; poukazuje na to, že nejvýznamnějším 
krokem k dokonalejšímu vyhledávání dárců orgánů a zvýšení jejich počtu je zejména 
stanovení klíčové osoby, která by v nemocnicích odpovídala za danou problematiku 
(koordinátor dárcovství transplantátů) a starala by se především o rozvoj programu 
aktivního vyhledávání dárců a optimalizaci celého procesu dárcovství;

10. zdůrazňuje, že dárcovství orgánů by mělo být dobrovolné a nesobecké a mělo by probíhat
v rámci jasně stanoveného právního a etického kontextu;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily jasné stanovení právního rámce, kterým by se řídilo 
poskytování platného souhlasu či nesouhlasu s dárcovstvím orgánů v případě zemřelé 
osoby a jejích rodinných příslušníků;

12. schvaluje opatření, která mají chránit žijící dárce a zajistit, aby dárcovství orgánů bylo 
altruistickým a dobrovolným činem, bez jakékoli další platby kromě náhrady, která se má 
omezit pouze na kompenzaci výdajů a nepříjemností spojených s dárcovstvím; naléhá 
na členské státy, aby stanovily podmínky, za nichž může být tato náhrada poskytnuta;

13. zdůrazňuje, že maximální význam má zřízení propracovaných provozních systémů
a podpora úspěšných modelů na úrovni jednotlivých členských států; navrhuje, 
aby provozní systémy zahrnovaly vhodný právní rámec, technickou a logistickou 
infrastrukturu a organizační podporu spojenou s účinným systémem přidělování vhodných 
orgánů pacientům;

14. vyzývá členské státy, aby jako první krok podpořily vypracování programů zaměřených 
na zvyšování kvality v oblasti dárcovství orgánů v každé nemocnici, kde existuje možnost 
dárcovství orgánů, a to na základě vlastního vyhodnocení celého procesu dárcovství, které 
by prováděli odborníci na jednotkách intenzivní péče a koordinátor transplantačního 
programu v každé nemocnici; v případě nutnosti a pokud je to možné by však bylo vhodné 
toto vyhodnocení doplnit externími audity transplantačních center; 

15. zdůrazňuje, že podstatnou část komunikační strategie všech členských států v této oblasti 
by mělo tvořit neustálé vzdělávání příslušných osob; zejména navrhuje, aby byli lidé 
vedeni k tomu, aby o dárcovství orgánů hovořili a aby o svém rozhodnutí týkajícím se 
darování orgánu informovali své příbuzné; poukazuje na to, že o dárcovství orgánů 
hovořilo s rodinou podle všeho jen 41 % evropských občanů;

16. vyzývá proto členské státy, aby zlepšovaly znalosti a komunikační schopnosti 
zdravotnických pracovníků a skupin na podporu pacientů, kteří čekají na transplantaci 
orgánu; vyzývá Komisi, členské státy a organizace občanské společnosti, aby se na tomto 
úsilí o zvyšování informovanosti veřejnosti o možnosti darovat orgány podílely
a aby přitom braly v úvahu kulturní zvláštnosti každého členského státu; 

17. vyzývá členské státy, aby dosáhly plného potenciálu dárcovství od mrtvých dárců 
vytvořením účinných systémů vyhledávání dárců orgánů a podporou koordinátorů 
pro oblast dárcovství transplantátů v nemocnicích po celé Evropě; žádá členské státy, aby
s přihlédnutím ke kvalitativním a bezpečnostním hlediskům vyhodnotily využívání orgánů 
od dárců vybraných na základě „širších“ kritérií;
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18. vyzývá členské státy, aby vyhodnotily možnost propagace dárcovství orgánů od živých 
dárců, která by doplňovala získávání orgánů od mrtvých dárců;

19. domnívá se, že vzhledem k tomu, že je nutné zamezit neoprávněné diskriminaci s ohledem 
na zápis do pořadníku na transplantace a přístup k léčebným postupům, měly by být 
všechny principy systémů transplantací (přidělování vhodných orgánů pacientům, přístup
k transplantačním programům, údaje o činnosti apod.) zveřejněny a řádně kontrolovány;

20. poukazuje na to, že ačkoli několik členských států zavedlo povinnou registraci 
transplantačních postupů a že existuje i několik dobrovolných registrů, neexistuje žádný 
ucelený systém, v němž by se shromažďovaly údaje o různých typech transplantací
a jejich výsledcích; 

21. důrazně proto podporuje založení státních a unijních registrů a také vytvoření metodiky
k porovnání výsledků existujících registrů na sledování pacientů po transplantaci, a to
v souladu se stávající evropským právním rámcem, kterým se řídí ochrana osobních 
údajů; 

22. podporuje vytvoření státních a unijních registrů zaměřených na sledování živých dárců
s cílem zajistit lepší ochranu jejich zdraví;

23. poukazuje na to, že mezi nedostatkem orgánů k transplantaci a obchodováním s orgány
a osobami za účelem získání jejich orgánů existuje souvislost; zdůrazňuje, že jakékoli 
komerční využívání orgánů, které odepírá spravedlivý přístup k transplantacím, je 
neetické, není v souladu s nejzákladnějšími lidskými hodnotami, odporuje článku 21 
Úmluvy o lidských právech a biomedicíně a je podle čl. 3 odst. 2 Listiny základních práv 
EU zakázáno; zdůrazňuje, že větší dostupnost orgánů v členských státech přispěje k lepší 
kontrole těchto praktik tím, že občané EU nebudou muset hledat orgány mimo Unii
a mimo legislativní a etický rámec platný v jednotlivých členských státech;

24. naléhavě žádá členské státy, aby vytvořily mechanizmus, který by zabránil situacím, 
kdy zdravotničtí pracovníci, zdravotnická zařízení či zdravotní pojišťovny doporučují 
občanům Unie získat potřebný orgán ve třetí zemi na základě praktik, jejichž součástí je 
obchodování s orgány a osobami za účelem získání jejich orgánů; žádá členské státy, 
aby sledovaly, zda se na jejich území nevyskytují takovéto případy; žádá členské státy, 
aby vyhodnotily možnost zavedení legislativních opatření, včetně sankcí, která 
by se vztahovala na osoby, jež tuto činnost podporují nebo se jí účastní;

25. uznává, že je maximálně důležité zvýšit kvalitu a bezpečnost dárcovství orgánů
a transplantací; upozorňuje na to, že to bude mít vliv na snižování rizik spojených
s transplantacemi a že tím dojde k omezení jejich negativních účinků; je si vědom toho, 
že opatření týkající se zvyšování kvality a bezpečnosti by mohla mít vliv na dostupnost 
orgánů a naopak; žádá Komisi, aby členským státům pomohla při vytváření
a vypracovávání regulačního rámce zaměřeného na zvyšování kvality a bezpečnosti 
transplantací;

26. zdůrazňuje, že je nezbytné zajistit účinnou spolupráci mezi zdravotnickými pracovníky
a orgány jednotlivých členských států, která bude pro všechny strany výhodná;
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27. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

ÚVOD

Jako první informoval o úspěšné transplantaci ledvin mezi jednovaječnými dvojčaty, která 
byla provedena v roce 1954, laureát Nobelovy ceny Joseph Murray. Od té doby 
se transplantace orgánů postupně staly zavedenou léčebnou metodou nesporného významu. 
Transplantace ledvin, která je nejlepší léčebnou možností pro pacienty trpící terminálním 
selháním ledvin, dosahuje ve srovnání s jinými způsoby náhrady funkce tohoto orgánu 
nejlepší výsledky, pokud jde o přežívání, kvalitu života a rentabilitu zákroku. 
Při metaanalytickém zkoumání zdravotnických a ekonomických článků hodnotících výsledky 
různých způsobů náhrady funkce ledvin, které byly publikovány v posledních 20 letech, 
dospěli autoři k závěru, že transplantace ledvin se postupně stala rentabilnější. Zatímco cena 
hemodialýzy v hemodialyzačních centrech se i nadále pohybuje mezi 55 000 $ a 80 000 $ 
za rok získaného života, cena transplantace ledvin dosahuje 10 000 $ za rok získaného 
života1.

Transplantace jater, srdce a plic představuje téměř jedinou léčebnou možnost u pacientů
s terminální fází selhání jater, srdce či plic, i když transplantace jater se používá i k léčbě 
určitých patologických stavů, které nevedou k terminálnímu selhání jater. Transplantace 
pankreatu, a její různé obměny, se stala možností, jak obnovit sekreci inzulinu u vybraných 
diabetických pacientů s cílem prodloužit pacientům život a zlepšit kvalitu jejich života. 
Transplantace tenkého střeva, která se obvykle provádí jako součást transplantace několika 
orgánů, je stále ještě poměrné vzácným zákrokem, používá se však k léčbě nemocí 
ohrožujících život pacienta.

Výsledky orgánových transplantací se také postupem času zlepšily, a to díky pokroku
v chirurgických metodách, dostupnosti nových imunosupresiv a větším zkušenostem 
transplantačních týmů chirurgů a internistů. Podle výroční zprávy Organizace pro získávání 
orgánů a transplantace (OPTN/SDRD) za rok 2006 dosahovalo nekorigované přežívání štěpů
u pacientů, kterým byla transplantována ledvina od mrtvého dárce nezískaná na základě 
širších kritérií, po jednom roce 91 %, po dvou letech 80 % a po pěti letech 70 %. Těmto 
pacientům byla transplantace provedena v letech 1999–2004. Ve stejném období dosahovalo 
nekorigované přežívání štěpů u pacientů, kterým byla transplantována ledvina získaná 
na základě širších kritérií, hodnot 82 %, 68 % a 53 %. Lepší výsledky, jichž bylo postupně 
dosaženo, jsou vidět také na přežívání pacientů po transplantaci jater. Například podle 
španělského registru transplantací jater dosahovalo u pacientů transplantovaných v letech 
1984–1987 tříleté přežívání 47,2 %, přičemž tato hodnota se u pacientů, u nichž byla 
provedena transplantace jater v období 2003–2005, zvýšila na 76,6 %. Podobně příznivá čísla 
lze nalézt také v evropském registru transplantací jater. Zatímco u transplantací provedených
v období 1968 až 1988 dosahovalo desetileté přežívání pacientů 36 % a 10leté přežívání štěpů 
31 %, činily v případě transplantací provedených po roce 1988 tyto hodnoty 60 %, resp. 51 %. 

Střední doba přežívání dospělých pacientů po transplantaci srdce v letech 1982–1988 

                                               
1 Dr. Rafael Matesanz a Beatriz Dominguez-Gil: „Strategies to optimize deceased organ donation“
Transplantation Reviews, svazek 21, 4. vydání, říjen 2007, s. 177-188
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dosahoval 8,2 let, zatímco u pacientů, u nichž transplantace proběhla v období 1994–1998, 
byla tato hodnota 10,2 let, přičemž podle Mezinárodního registru transplantací srdce a plic 
se doba přežívání pacientů neustále zvyšuje. 

V oblasti transplantací orgánů je však nutné vyřešit řadu problémů: odhojení štěpů po delší 
době je především výsledkem tzv. chronické rejekce, zatímco k úmrtí pacientů s funkčními 
štěpy dochází především v důsledku kardiovaskulárních chorob. Dobu přežívání a kvalitu 
života transplantovaných pacientů kromě toho snižují také krátkodobé a dlouhodobé důsledky 
imunosuprese. 

Nehledě na tyto problémy se však orgánové transplantace musejí vypořádat s určitou 
důležitou překážkou daleko dříve, totiž překonat propastný rozdíl mezi počtem pacientů 
čekajících na transplantaci a počtem pacientů, kteří se transplantace skutečně dočkají. Rozdíl
v jejich počtu je dán nedostatkem orgánů vhodných k transplantaci ve srovnání s poptávkou 
po nich. Zatímco počet pacientů, kteří se dostávají na pořadník, roste, počet darovaných 
orgánů vhodných k transplantaci se nezvyšuje vůbec, nebo jen pomalu. 

Výsledkem rostoucího počtu pacientů na pořadnících a jen pomalého nárůstu počtu 
transplantovaných pacientů je delší čekací doba na transplantaci. Čekání na transplantaci 
ledvin je drahé a může nepříznivě ovlivnit přežívání štěpu i pacienta. Kromě toho může dojít
i ke zvýšení počtu pacientů, kteří umírají, aniž se transplantace dočkají. Nedostatek orgánů
k transplantacím se možná stále ještě podceňuje, protože může lékaře odradit od toho, 
aby na pořadník zařazovali více pacientů.

V této souvislosti je významný nedostatek orgánů k transplantaci zásadním problémem v této 
oblasti, který je nutné řešit v rámci plánované a ucelené koncepce.

POSTUP DAROVÁNÍ ORGÁNU PO MOZKOVÉ SMRTI

Darování orgánu od zemřelého dárce se v podstatě zakládá na prokázání mozkové smrti. 
Je nutné podotknout, že této situaci odpovídá pouze 1 % úmrtí celkem a jen 3 % úmrtí 
pacientů v nemocnici. Počet potenciálních dárců po mozkové smrti je proto omezen. 
Přihlédneme-li k tomu, je nutné si uvědomit, že je obtížné dosáhnout potenciálu dárcovství 
od mrtvých dárců, protože darování a získávání orgánů je velmi choulostivý a složitý proces 
vyžadující spolupráci mnoha aktérů, který může být kdykoli přerušen. Navíc se celý tento 
proces musí odehrát ve velmi krátké době, což jen prohlubuje jeho nedostatky. V rámci 
celého procesu lze stanovit tyto základní kroky:

 Vyhledání dárce: Všechny potenciální dárce je nutné vyhledat co nejdříve. 
To umožní skrínink dárce a udržení jeho orgánů před odebráním ve vhodném 
prostředí. V průběhu této první a zásadní fáze je však nepochybně zapotřebí proaktivní 
přístup.

 Skrínink dárce: Je nutné omezit riziko přenosu vážné nemoci (nádorů, infekčních 
onemocnění) prostřednictvím orgánové transplantace z dárce na příjemce. Je však také 
potřeba zajistit, aby k vyřazení orgánů z transplantačního programu docházelo pouze
v oprávněných případech, abychom se vyhnuli jakékoli jejich neoprávněné ztrátě. 

 Udržování dárce ve vhodném prostředí: Je nezbytné, aby byly získané orgány 
před odebráním uchovávány ve vhodných podmínkách. Z hlediska stavu získaných 
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orgánů je velmi důležité zachovat fyziologický stav případného dárce na oddělení JIP,
a dále před odběrem orgánů a v jeho průběhu. Nevhodné podmínky mohou v tomto 
směru vést k nepoužitelnosti orgánů nebo zvýšit incidenci akutní rejekce štěpu.

 Souhlas: Před odběrem orgánů je nutné získat příslušný souhlas s odběrem. Jednotlivé 
země mají v tomto směru různé právní předpisy: v některých zemích byl zaveden 
institut předpokládaného souhlasu (kdy se pacient musí vyslovit proti odběru), zatímco
v jiných zemích je k provedení odběru nutný výslovný souhlas pacienta (tj. pacient 
musí s odběrem souhlasit).

 Odběr orgánů: Z hlediska úspěšného výsledku transplantace je velmi důležitý 
chirurgický přístup k odběru orgánů z těla zemřelého pacienta a způsob zacházení
s odebranými orgány a jejich uchovávání před převozem a v jeho průběhu. 
Každoročně dochází v řadě případů při odběru, příp. při převozu orgánů určených
k transplantaci k jejich poškození. Některé se podaří zachránit, některé je však nutné 
vyřadit. Aby byl zaručen úspěch tohoto procesu, je potřeba zajistit koordinaci 
jednotlivých kroků při odběru orgánů.

 Přidělování orgánů: U některých orgánů, zejména ledvin, srdce a orgánů pro dětské 
pacienty závisí dlouhodobý úspěch transplantace do určité míry na tom, zda se podaří 
zajistit kompatibilitu mezi dárcem a příjemcem orgánu. Důležité je vytvořit dobře 
organizovaný systém co nejsprávnějšího přidělování a převozu darovaných orgánů.
V některých případech se optimální přidělování orgánů neobejde bez jejich výměny 
mezi transplantačními centry a jednotlivými zeměmi. Stále větší význam nabývá 
spolupráce mezi zeměmi.

Je nasnadě, že získávání a transplantace orgánů po mozkové smrti je choulostivý, složitý
a dlouhodobý proces. Na jedné straně vyžaduje zapojení celé řady různých specialistů
a zároveň při každém kroku tohoto procesu může dojít k potenciální ztrátě dárce či orgánů. 

V rámci EU existují velké rozdíly mezi počtem darovaných orgánů a transplantací, přičemž 
toto číslo se pohybuje od 34–35 dárců na milion obyvatel ve Španělsku až po 1,1 dárce 
na milion obyvatel v Bulharsku. Tyto rozdíly se těžko vysvětlují, je však jasné, že některé 
organizační modely přinášejí lepší výsledky než jiné. Spolupráce mezi členskými státy 
by se měla zaměřit na zjištění, které systémy jsou nejúčinnější, na výměnu zkušeností
a podporu osvědčené praxe a také na podporu členských států, jejichž transplantační systémy 
nejsou ještě dostatečně rozvinuty.

Návrh Komise na vypracování evropského akčního plánu pro dárcovství a transplantaci 
orgánů na období 2009–2015 předkládá možnost spolupráce mezi členskými státy, která 
by byla založena na několika prioritních opatřeních, stanovení a vypracování společných cílů, 
dohodnutých kvantitativních a kvalitativních ukazatelích a srovnávacích metodách, 
pravidelném výkaznictví a stanovení osvědčené praxe.


